
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ช่ือ ราคา

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 15,682.88          15,682.88      เฉพำะเจำะจง บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) ส ำนักงำนใหญ่ 15,682.88  รำคำต  ำสุด 1/2565 11 ต.ค. 64
2 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) เดือน พ.ย. 64 94,622.00          94,622.00      เฉพำะเจำะจง บจก.เทียนข ำแดรี คอร์ปอร์เรชั น 94,622.00  รำคำต  ำสุด 2/2565 28 ต.ค. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)

ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ี

คัดเลือก
วิธีซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงนิท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ช่ือ ราคา

1 ซ้ือโน๊ตบุ๊ค Aspire 17,890.00          17,890.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) ส านักงานใหญ่ 17,890.00      ราคาต  าสุด 3/2565 2 พ.ย. 64
2 ซ้ือเครื องจ่ายแอลกอฮอล์ 13,939.98          13,939.98      เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) ส านักงานใหญ่ 13,939.98      ราคาต  าสุด 4/2565 16 พ.ย. 64
3 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 1-9 ธ.ค.64 8,946.00            8,946.00        เฉพาะเจาะจง นางรุ่งพร เตชะวัฒนาเลิศกิจ 8,946.00        ราคาต  าสุด 13/2565 24 พ.ย. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)

ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ี

คัดเลือก
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ช่ือ ราคา

1 ซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือน ธ.ค. 64 84,925.20           84,925.20      เฉพาะเจาะจง บจก.เทียนข าแดร่ีคอร์ปอร์เรช่ัน 84,925.20  ราคาต่ าสุด 5/2565 1 ธ.ค. 64

2 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 13-30 ธ.ค. 64 92,316.00           92,316.00      เฉพาะเจาะจง นางรุ่งพร เตชะวัฒนาเลิศกิจ 92,316.00  ราคาต่ าสุด 14/2565 7 ธ.ค. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)

ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ี

คัดเลือก
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ช่ือ ราคา

1 ซ้ืออาหารเสริม(นม) เดือน ม.ค. 65 84,612.40           84,612.40      เฉพาะเจาะจง บจก.เทียนข าแดร่ีคอร์ปอร์เรช่ัน 84,612.40  ราคาต่ าสุด 6/2565 5 ม.ค. 65

2 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ม.ค. 65 39,438.00           39,438.00      เฉพาะเจาะจง นางรุ่งพร เตชะวัฒนาเลิศกิจ 39,438.00  ราคาต่ าสุด 15/2565 20 ม.ค. 65
3 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  1-4 ก.พ.65 45,528.00           45,528.00      เฉพาะเจาะจง นางรุ่งพร เตชะวัฒนาเลิศกิจ 45,528.00  ราคาต่ าสุด 17/2565 31 ม.ค. 65
4 ซ้ืออาหารเสริม(นม เดือน ก.พ. 65 2,955.96             2,955.96        เฉพาะเจาะจง บจก.เทียนข าแดร่ีคอร์ปอร์เรช่ัน 2,955.96    ราคาต่ าสุด 7/2565 31 ม.ค.65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ี

คัดเลือก
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ช่ือ ราคา

1 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 7-11 ก.พ.65 56,910.00           56,910.00        เฉพาะเจาะจง นางรุ่งพร เตชะวัฒนาเลิศกิจ 56,910.00        ราคาต ่าสุด 19/2565 4 ก.พ.65
2 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 14-18ก.พ.65 45,444.00           45,444.00        เฉพาะเจาะจง นางรุ่งพร เตชะวัฒนาเลิศกิจ 45,444.00        ราคาต ่าสุด 20/2565 11ก.พ.65
3 ซ้ือวัสดุส่านักงาน(งานประชาสัมพันธ์) 8,881.00             8,881.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 8,881.00          ราคาต ่าสุด 8/2565 14 ก.พ.65

4 ซ้ือแอลกอฮอล์ 15,299.93           15,299.93        เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) ส่านักงานใหญ่ 15,299.93        ราคาต ่าสุด 9/2565 14 ก.พ.65

5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน21-28ก.พ.65 68,040.00           68,040.00        เฉพาะเจาะจง นางรุ่งพร เตชะวัฒนาเลิศกิจ 68,040.00        ราคาต ่าสุด 21/2565 18ก.พ.65
6 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือนมีนาคม 65 215,061.00         215,061.00      เฉพาะเจาะจง นางรุ่งพร เตชะวัฒนาเลิศกิจ 215,061.00      ราคาต ่าสุด 23/2565 28 ก.พ. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ี

คัดเลือก
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงนิท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ช่ือ ราคา

1  ซ้ืออาหารเสริม(นม)เดือน มี.ค.65            97,124.40 97,124.40         เฉพาะเจาะจง บจก.เทียนข าแดร่ีคอร์ปอร์เรช่ัน 97,124.40         ราคาต่ าสุด 10/2565 3 มี.ค. 65

2  ซ้ือชุดตรวจ ATK 300 ชุด            13,500.00 13,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 13,500.00         ราคาต่ าสุด 11/2565 3 มี.ค. 65

3
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

346,200.00         346,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โชคภิรมย์ 346,200.00      ราคาต่ าสุด 25/2565 15 มี.ค. 65

4  ซ้ืออาหารเสริม(นม) ปิดเทอม          109,589.48 109,589.48      เฉพาะเจาะจง บจก.เทียนข าแดร่ีคอร์ปอร์เรช่ัน 109,589.48      ราคาต่ าสุด 12/2565 18 มี.ค.65

5  ซ้ือหนังสือเรียนส านักพิมพ์ สกสค          206,811.20 206,811.20      เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค 206,811.20      ราคาต่ าสุด 13/2565 21 มี.ค. 65

6 ซ้ือหนังสือเรียนส านักพิมพ์ พว 102,083.00         102,083.00      เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์ พว. 102,083.00      ราคาต่ าสุด 14/2565 21 มี.ค. 65
7 ซ้ือวัสดุส านักงาน(ธุรการ) 14,124.00           14,124.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 14,124.00         ราคาต่ าสุด 15/2565 31 มี.ค. 65
8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,544.00           20,544.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 20,544.00         ราคาต่ าสุด 16/2565 31 มี.ค. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)

ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ี

คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง


